
INFORMACJE DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 1.  DOPISANIE  DO  SPISU  WYBORCÓW  W  WYBRANYM  PRZEZ 
SIEBIE OBWODZIE
 

Osoby niepełnosprawne, chcące dopisać się do wybranego obwodu głosowania, dostosowanego do 
potrzeb osób niepełnosprawnych będą mogły złożyć pisemny wniosek do dnia 12  listopada 204 r. 

Wyborca  zostanie  skreślony  ze  spisu  wyborców  w  obwodzie  właściwym  dla  miejsca  stałego 
zamieszkania.

Jest  to  udogodnienie  dla  osób  niepełnosprawnych,  których  siedziby  obwodowych  komisji 
wyborczych są niedostosowane do ich potrzeb: mają one możliwość zmiany miejsca głosowania i 
wybrania komisji, której siedziba jest w pełni dostosowana.

 

Wnioski  w  tej  sprawie  przyjmuje  Referat  Obywatelsko-Społeczny Urzędu  Miasta  i  Gminy we 
Wleniu, pl. Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń, parter, pokój nr 2, telefon – (75) 7136087. 

Wyborców przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00—15.00.

2. GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
 

Informacje udzielane są pod numerem telefonu (75) 7136 086

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa osoba niepełnosprawna udzielająca pełnomocnictwa, 
wpisana do rejestru wyborców w Gminie Wleń, składa wniosek do Burmistrza Miasta i  Gminy 
Wleń najpóźniej do dnia 7 listopada 2014 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA

WNIOSEK:

http://info.pkw.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/738775ef5bb402a190f81f9e74662a2e.pdf

ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA:

http://info.pkw.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/3ca2026284b52dededb7f6e24099d246.pdf

 

Do wniosku należy dołączyć:

• pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania ,

• kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o stopniu niepełnosprawności (o ile 
wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat).

 

PROSIMY  O  PODAWANIE NUMERÓW  TELEFONÓW  W  CELU  UŁATWIENIA 
KONTAKTU Z PAŃSTWEM.

http://info.pkw.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/738775ef5bb402a190f81f9e74662a2e.pdf
http://info.pkw.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/3ca2026284b52dededb7f6e24099d246.pdf


 

Głosowanie przez pełnomocnika dotyczy osób, które najpóźniej w dniu głosowania skończą 75 lat 
lub osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w 
tym także wyborców posiadających orzeczenie organu rentowego o:

- całkowitej niezdolności do pracy;

-  niezdolności do samodzielnej egzystencji;

- orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

- orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osób o stałej  albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym 
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

Nie mają prawa do głosowania przez pełnomocnika wyborcy przebywający w zakładach opieki 
zdrowotnej, domach  pomocy  społecznej, zakładach  karnych  i  aresztach  śledczych  oraz  ich 
oddziałach zewnętrznych oraz głosujący korespondencyjnie.

 

Pełnomocnikiem  może  być  osoba wpisana  do  rejestru  wyborców  na  terenie  Gminy  Wleń. 
Pełnomocnikiem  nie  może  być osoba  wchodząca  w  skład  komisji  obwodowej  właściwej  dla 
obwodu  głosowania  osoby  udzielającej  pełnomocnictwa  do  głosowania, mąż  zaufania,  a 
także kandydat na radnego/burmistrza.

 

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co 
najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babcia itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, 
wnuczka itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli w stosunku do pełnomocnika.

 

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Burmistrzem Miasta i Gminy Wleń lub przed 
innym pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy  upoważnionym przez Burmistrza Miasta i Gminy  do 
sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

 

Akt  pełnomocnictwa  do  głosowania  jest  sporządzany  w  miejscu  zamieszkania  osoby 
niepełnosprawnej  udzielającej  pełnomocnictwa lub  w innym miejscu  na  obszarze  gminy,  jeżeli 
osoba ta zwróci się o to we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

 

Wyborca ma prawo cofnąć udzielone pełnomocnictwo do głosowania przez złożenie najpóźniej na 
2  dni  przed  dniem  wyborów,  tj.  do  dnia  14  listopada  2014  r.  stosownego  oświadczenia 
Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy  Wleń  lub  doręczenie  takiego  oświadczenia  właściwej  komisji 
wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca,  który  udzielił  pełnomocnictwa  do  głosowania  w  jego  imieniu  może  zagłosować 
osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.

 



3. GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
 

Informacje udzielane są pod numerem telefonu: (75) 7136 078

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez osobę niepełnosprawną do 
dnia 27 października 2014 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, faksem (75 7137 050) lub elektronicznie na adres: 
sekretariat@wlen.pl.  Przykładowy wzór wniosku jest dostępny po kliknięciu na link:

http://info.pkw.gov.pl/g2/oryginal/2014_01/297e34aed465292cd6e9c0aeeb2bd218.pdf

 

Zgłoszenie musi zawierać:

- nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL,

-oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w Gminie Wleń,

-oznaczenie wyborów,

- kopię  orzeczenia o  niepełnosprawności,

-żądanie załączenia nakładki w alfabecie Braille'a

 -adres na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Głosować  korespondencyjnie  mogą  wyborcy  posiadający  orzeczenie  o  znacznym  lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu 
rentowego o:

- całkowitej niezdolności do pracy ,

- niezdolności do samodzielnej egzystencji,

- orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

- orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

 a także osoby o stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek 
pielęgnacyjny.

 

Nie mają prawa do głosowania korespondencyjnego wyborcy przebywający w zakładach opieki 
zdrowotnej, domach  pomocy  społecznej, zakładach  karnych  i  aresztach  śledczych  oraz  ich 
oddziałach zewnętrznych, a także głosujący przez pełnomocnika.

 

Osoba niepełnosprawna może również zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładek na 
karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

 Osoba  niepełnosprawna,  która  zgłosiła  zamiar  głosowania  korespondencyjnego,  otrzymuje,  za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru, z Urzędu Miasta i Gminy Wleń pakiet wyborczy, nie później 
niż 7 dni przed dniem głposowania.

 

http://info.pkw.gov.pl/g2/oryginal/2014_01/297e34aed465292cd6e9c0aeeb2bd218.pdf
mailto:or.umk@um.krakow.pl


Osoba  niepełnosprawna  przesyła  lub  osobiście  doręcza  kopertę  zwrotną  do  poniżej  wskazanej 
siedziby obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej do glosowania korespondencyjnego:

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu, ul. Fryderyka Chopina 2.

PAKIET WYBORCZY: koperta zwrotna; karta do głosowania; koperta na kartę do głosowania; 
instrukcja głosowania korespondencyjnego; oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na 
karcie  do  głosowania;  dodatkowo w przypadku zgłoszenia  –  nakładka na  kartę  do  głosowania 
sporządzone w alfabecie Braille’a.

 

W przypadku, gdy pakiet wyborczy nie został odebrany z powodu podania przez wyborcę błędnego 
adresu, a wyborca podtrzymuje chęć głosowania korespondencyjnego, istnieje, na wyraźne żądanie 
wyborcy, możliwość doręczenia pakietu na inny adres, ale wyłącznie na terenie tej samej gminy.

 

W przypadku złożenia przez wyborcę oświadczenia o rezygnacji z głosowania korespondencyjnego, 
możliwe jest wydanie temu wyborcy zaświadczenia o prawie do głosowania lub dopuszczenie do 
głosowania osobistego w lokalu wyborczym, jeżeli zwrócił on, osobiście, przez pocztę lub w inny 
sposób, pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym. W takiej sytuacji wyborca będzie głosował w 
obwodzie,  w  którym  został  dopisany  do  spisu  wyborców  w  związku  ze  zgłoszeniem zamiaru 
głosowania korespondencyjnego.

 

4.  GŁOSOWANIE  PRZY  UŻYCIU  NAKŁADKI  NA  KARTĘ  DO 
GŁOSOWANIA SPORZĄDZONEJ W ALFABECIE BRAILLE’A

 

Informacje udzielane są pod numerem telefonu: (75) 7136 078 

Zamiar głosowania przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a 
powinien być zgłoszony przez osobę niepełnosprawną  do dnia 3 listopada 2014 r.

 

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, faksem (numer  75 7137 050) lub elektronicznie 
na  adres:  sekretariat@wlen.pl.  W  zgłoszeniu  należy  wskazać  właściwy  dla  niego  obwód 
głosowania.

 

PROSIMY O PODAWANIE NUMERÓW TELEFONÓW W CELU UŁATWIENIA KONTAKTU 
Z PAŃSTWEM.

mailto:or.umk@um.krakow.pl
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